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I. BEVEZETŐ (2004,2003 és 2002-es születésűek). 

- a nyári korosztály váltásnál a 2004-es születésű lányok kerültek fel hozzám az U 16-os csapatból, 

- volt minimális lemorzsolódás. Tankó Gabriella (munkahelyváltás) és Bereczky Franciska 

(egyetemi tanulmány) abbahagyta a focit, 

- Major Brigitta, Buzdor Délia az U 19-es és az NB 2-es csapat alapemberei lettek. Tóth Petra, 

Németh Szabina, Teszler Helga és Molnár Eszter pedig az U 19 mellett, a megyei csapatot 

erősítették, 

- 2020 nyarán 2 hét pihenő után, július közepén kezdtük az edzéseket, 

- csapatom az MLSZ nagypályás bajnokságának észak- nyugati csoportjában versenyez 

II. ELŐZETES TERVEK 

- a nyári edzések fő célja volt a fiatalok beillesztése, ami nagyon jól sikerült, 

- egész évre lebontva változékony volt az edzéslátogatottság, 

- mivel minden játékosomnak minimum 2 meccse volt 1 héten, nagyon kellett figyelni a megfelelő 

rehabilitációra és pihenésre, 

- a novemberi középiskolai leállás miatt nem volt egyszerű az edzések megtervezése, 

- ősszel 4-1-4-1 –es, tavasszal 4-4-2-es alapfelállásban játszottuk legtöbbször, 

- egyéni technikai és helyezkedési hibák csökkentése, 

- a csapat védekezés összehangolása. A védekezés megindítása az ellenfél térfelén, 

- pontrúgások hatékonyabb befejezése, 

- szélsők gyakoribb megjátszása, 

- szélső védők bátrabb belépése a támadásokba, 

- tavasszal Kilinkó Nóri beillesztése a csapatba. 

III. MEGVALÓSULÁS 

- minimális tervünk a dobogó valamelyik fokának elérése volt, reálisan a 2. és 3. hely 

megszerzésére volt esély, 

- a megszerzett 1. hely bravúrnak számít, játékosaim kimagasló teljesítményt nyújtottak,  

- ősszel két meghatározó játékosom is kiesett hosszú időre, Kovács Grétát covid és sérülés, 

Savanyó Dorinát pedig sérülés miatt veszítettük el, 

- nagy sikernek tekintem, hogy Kilinkó Nórát sikerült visszaigazolnunk a ZTE csapatától, 

- a téli átigazolási szezonban hozzánk igazolt Orbán Mercédesz, akire kapus poszton 

számíthattam, 

- csapatom 18 mérkőzésen 16-szor győzött, 1-1 döntetlen és vereség mellett, a 2. legtöbb (105) 

gólt szereztük és a legkevesebb (13) gólt kaptuk, 

- Vesztergom Bettina 48 góllal gólkirály lett, 

- csapatunkból 8-10 játékos folyamatosan játszott az NB 2-es bajnokságban is, a többiek pedig a 

megyei csapatot segítették az aranyérem megszerzésében,  

- Orbán Mercédesz kivételével mindenki normál korú volt. Tehát nem használtuk ki (nem tudtuk 

kihasználni) a túlkoros szabályt (1 kapus és 3, 2000-es és 2001-es születésű mezőnyjátékos 

visszajátszhatott), 

- az edzéslátogatottság változó volt, a lehetőségekhez mérten jónak mondható,  

- az online oktatás miatt a téli időszakban a vidékiek ritkábban jöttek edzésre, 

- Kovács Gréta és Savanyó Dorina tavasszal visszatérhetett sérüléséből, az egész szezonban 

többen szenvedtek kisebb sérülést, Sári Leila a Füred elleni meccsen agyrázkódást szenvedett, 1 

hónapig nem játszhatott. 

IV. TERVEK 

- az edzéseket július közepétől folytatjuk, 

- ha lesz rá lehetőségünk, egy edzőtábort is tervezek, 

- edzőmeccsek lekötése folyamatban,  

- a 2002-es születésűek kiöregednek. Valószínű, hogy az új szezonban is lesz túlkoros szabály, így 

rájuk jövőre is számítok,  

- Szalay Júlia Szombathelyen tanul tovább. Esélyes, hogy a focit is ott folytatja. Bízom benne, 

hogy kap lehetőséget az NB 1-ben. 

HAJRÁ PELC 


